XL JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS - CURS 2019-20
Entitats que poden participar en els Jocs Esportius municipals i els Jocs Esportius de la
Comunitat valenciana. La competició és valedora per a les fases posteriors, si n’hi ha, i segons l’estructura
de cada categoria i esport dels XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, organitzats pel Consell
Valencià de l’Esport de la Conselleria de Turisme Cultura i Esport. D’acord amb les seues normes, està oberta
a centres educatius, clubs o associacions esportives, o qualsevol altra associació sense ànim de lucre (veïnal,
cultural, AMPA, ...) degudament legalitzades en totes les categories. (Nota: en categories d’ESO batxiller” per
a facilitar la participació dels centres educatius es podrà permetre que en l’equip d’un centre educatiu,
degudament tramitat, hi haja alumnes d’un altre, encara que perden la condició “d’escolar” als efectes de
trofeu de 1r equip escolar local).
En el cas que tingueren interés els centres d’Ensenyança Secundària i Batxiller es podrà plantejar
una competició exclusiva entre centres educatius (tots els alumnes del mateix centre), bé com a colofó de
les seues possibles lligues internes o a fi de que servisca per a motivar a la pràctica esportiva en aquelles
modalitats en què haguera suficients participants. Preferiblement es disputaria entre abril i maig, podent jugarse entre setmana o en cap de setmana, però sense coincidir en dates amb la competició “normal” per a
facilitar que si ho desitgen els que ja participen en els Jocs Esportius puguen jugar amb l’equip del seu centre.
Normativas, impresos i protocol en cas d’accident de los JECV:

http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius
Categories: En el present curs les categories per a les que s’organitzarà competició són en general
(llevat que alguna modalitat tinga una distribució i nomenclatura diferents d’edats), la benjamí (només nascuts
en 2010 i 2011), l’aleví (nascuts en 2.008 i 09), infantil (2006 y 07), cadet (2.004 i 05) i juvenil (2002 i 2003),
sempre que, en cada esport, hi haja un número suficient d’equips que ho permeta. En categoria benjamí, com
en els anys anteriors, no s’organitzarà una competició específica d’esports d’equip que comprenga el curs. Es
continua oferint per als nascuts entre 2010 i 2011 (3r i 4t de primària) diverses jornades, sense acta ni
resultat final en cada partit ni classificacions. En qualsevol cas els benjamins poden triar participar de
forma exclusiva amb els alevins.
Assistència sanitària i assegurances. D’acord amb la normativa dels Jocs Esportius de la C.V. de la
Conselleria de E.,C. i Esport, s’establix que en cas d’accident o lesió esportiva es pot acudir en primera
instància, amb la llicència esportiva dels Jocs Esportius de la C.V., als servicis d’urgències de la Conselleria
de Sanitat (a Castelló l’Hospital General). Per a les atencions posteriors es deu tramitar, d’acord a la instrucció
de la Conselleria , el part d’accident esportiu per acudir als serveis mèdics contractats amb l'assegurança
concertada. Per a evitar molèsties recomanem als monitors-es/entrenadors-es, en la mesura que es puga,
tindre a més una fotocòpia del tríptic d’inscripció per a poder entregar al servici d’urgències de l’Agencia
Valenciana de Salud en el moment de l’atenció, junt amb una còpia de les normatives dels JE CV que es
poden trobar en les seguents adreces. És important seguir el protocol establert per conselleria referent a
terminis.
Competició poliesportiva. Es continua amb l’organització d’una competició específica per a la
categoria prebenjamí i benjamí (prioritàriament els nascuts entre 2011 i 2013 i excepcionalment 2010), de
tipus poliesportiu amb diverses jornades en conjunt (màxim de 9) i almenys una de cada modalitat,
bàsquet, handbol, voleibol, futbol-sala i atletisme (cross i pista) a més d’alguna altra activitat, en la que no
establiran classificacions de tipus Lliga. Per a una adequada organització d’una jornada es podran incloure
jugadors d’una entitat en un equip d’una altra o unir participants de diferents entitats per a completar un equip.
Participació en una categoria de superior edat: esportistes de categoria inferior, a nivell local,
podrien integrar-se amb els de major edat (encara que no podent inscriure’s en dos equips al mateix temps, la
qual cosa equival a no estar en dos tríptics simultàniament en la mateixa competició o fase, ni encara que
1

siguen de distinta categoria, referit sempre a la mateixa modalitat esportiva). D’acord amb la normativa dels
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana els esportistes prebenjamins no poden participar més que en la
competició de tipus poliesportiu o multiesport).
Equips mixtes: serà factible, com l’anterior norma, i també a nivell local, per a facilitar la participació i
vist que en estes edats les diferències en rendiment no són excessives i inclús educativa i culturalment es pot
considerar positiu, la integració d’esportistes femenines en equips masculins, que llevat que es competisca
com a categoria mixta (com ocorre en voleibol i possiblement en handbol aleví) tindran consideració
d’equips masculins.
Exclusió d’esportistes federats en la mateixa modalitat esportiva. No està permesa la participació
en els esports d’equip, en la mateixa modalitat esportiva, d’esportistes ja federats. D’acord amb la normativa
dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana no poden inscriure’s en la modalitat de futbol sala
esportistes federats en la de futbol.
Un esportista no podrà participar en més d’una competició dels jocs Esportius Municipals en el
mateix dia.
Inscripció: es realitzarà en les dependències d’este organisme autònom, fins el dia 18
d’octubre de 2019. Estes s’hauran de realitzar en els impresos oficials per a la present temporada, que es
poden trobar com a formulari autorellenable en la pàgina web dels Jocs Esportius de la comunitat
Valenciana. http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius
En cas d’afegir-se nous jugadors una vegada iniciada la competició es realitzarà la seua inscripció en un nou
tríptic , en què només figuraran els nous jugadors, indicant a que equip pertanyen. Es prega el minimitzar
estes addicions, podent inscriure més jugadors, encara en cas de dubte, en el tríptic inicial, que permet un
màxim de 20 jugadors/as per equip.
Participació d’equips d’entitats no locals en els Jocs Esportius Municipals de la Ciutat de
Castelló: Els equips pertanyents a entitats no locals hauran de sol·licitar la seua participació en els Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana en els Serveis Territorials de Cultura i Esport de la Conselleria
d’Educació , Cultura i Esport, la qual determinarà si és procedent que participen en la Fase Local de Castelló o
en una altra ubicació comarcal. No s’autoritzarà la participació de cap entitat no local que no vinga informada
favorablement per eixa entitat. Eixos equips hauran de tramitar la seua documentació (fulls d’equip i fitxes) en
els seus respectius ajuntaments, facilitant una còpia del full de composició d’equip a les oficines del Patronat
d’Esports.
Estos equips, encara que fora de concurs i per tant sense dret a trofeu ni classificació per a fases
posteriors com a equip local de la Ciutat de Castelló, participaran respecte a la resta de normatives amb els
mateixos drets i deures que la resta de participants, apareixent de forma normal en les classificacions.
Documentació. La documentació exigida en les pistes de joc pels àrbitres seran la fitxa o DNI i el
tríptic per a totes les categories (benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil). Es podrà començar el partit sense
eixa documentació, que haurà d’aportar-se abans de la seua finalització. S’haurà d’informar als equips
intervinents de la circumstància abans de l’inici del partit perquè entre ambdós i amb l’àrbitre es deixe
constància de la intenció de reclamar eixa falta o no abans de començar el partit, independentment del
seu resultat, atés que esta no se sanciona “d’ofici”.
En multiesport podrà no exigir-se la presentació de les llicències, donat el seu caràcter menys competitiu, però
si els tríptics d’inscripció.
Modalitats esportives. Els esports organitzats, excepte circumstància que aconselle la seua
modificació, i sempre que siga possible pel nivell d’inscripció i s’arribe als respectius acords de col·laboració
amb federacions i/o clubs per a la seua organització i control, així com amb la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport, seran escacs, atletisme (en pista i camp a través), bàsquet, handbol, futbol sala, gimnàstica artística
(una jornada local), voleibol i la modalitat poliesportiva benjamí-prebenjamí.
Instal·lacions. Es disputarà habitualment en centres educatius, instal·lacions esportives municipals
(Pista d’Atletisme, pistes poliesportives exteriors i, en algun cas, cobertes) així com en el Pinar del Grau,
principalment els dissabtes al matí (tan sols escacs i alguna jornada d’atletisme en pista se solen disputar la
vesprada dels divendres). Per facilitat organitzativa les instal·lacions seran habitualment les mateixes,
procurant que tinguen un paviment prou adequat, i que per la seua ubicació permeten un millor control. Es
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procurarà aprofitar al màxim les instal·lacions cobertes, en horaris de 9.00 a 14.00 hores.
Baló de joc. En els esports d’equip, els equips participants han d’aportar als partits, almenys, un baló
(el corresponent a la categoria), decidint els àrbitres la pilota amb què es disputarà la trobada entre els
facilitats per ambdós contendents.
Comité de Competició. Es constituirà un Comité de Competició, format pel representant o
representants de l’entitat en qui el Patronat Municipal d'Esports delegue l’organització tècnica de cada
modalitat esportiva, el Director d’Activitats i el Director-Gerent del Patronat Municipal d'Esports.
Comité d’apel·lació. En el cas excepcional d’apel·lació respecte a una decisió del Comité de
Competició decidirà el Comité d’Apel·lació, constituït per diversos representants de les diferents entitats en
què es delegue l’organització tècnica de les diferents modalitats esportives, el representant de la modalitat
esportiva en qüestió, el Coordinador d’Activitats, el Director Gerent i el Secretari/a del Patronat d'Esports, o
funcionari en qui “delegue”, que donarà fe.
Terminis de reclamacions i de resolució d’estes. Cas d’haver-hi alguna reclamació o incidència
respecte al desenrotllament de la jornada s’haurà de comunicar o presentar reclamació urgent a este
organisme abans de les 14.00 hores del matí del dilluns següent a la jornada de competició, a fi de poder
esmenar-la o resoldre-la pel Comité de Competició abans de realitzar la convocatòria de la següent jornada.
Així el termini màxim de resolució del Comité de Competició serà com a màxim de dos dies, a comptar des del
moment en què es presentara en este organisme l’oportuna reclamació. En cas d’apel·lació a la decisió del
comité de competició haurà de presentar-se abans de les 14.00 del dijous posterior a la jornada de
competició, resolent el Comité d’Apel·lació en un màxim de 24 hores, abans per tant de que es dispute la
següent jornada. Igual que la resta d’informació, les decisions d’estos Comités es comunicaran a través de la
convocatòria d’horaris de la següent jornada que es publiquen cada dimecres i dins dels terminis abans
assenyalats, amb l’excepció que no haguera jornada i per tant horaris, i en este cas es tindrà ja la resolució,
encara que no siga pública, i es podrà informar personalment els afectats. Les decisions del Comité
d’Apel·lació s’avisaran verbalment o per correu electrònic una vegada acordades i es publicaran en la següent
convocatòria d’horaris. En cas de ser festiu el dimecres es procurarà avançar la informació al dimarts.
Ajornaments: de considerar que hi ha algun impediment per a disputar alguna de les jornades
venidores s’haurà de consultar amb el Patronat d’Esports com més prompte millor, no més tard de les 14.00
hores del dilluns anterior a la competició o per correu electrònic a esports@castello.es o be al
responsable del club o federació orgabitzadors, fins a les 20.00 hores d’eixe mateix dilluns, la
possibilitat d’ajornament. No s’admetran ajornaments després d’este termini excepte per força major (malaltia
acreditada per mitjà de volant metge de diversos jugadors que impedisquen completar l’equip,…). La petició
d’ajornament haurà de realitzar-se en el termini indicat, per escrit, i pel director del Col·legi, President de
l’A.M.P.A., Club o Associació Esportiva, segons el cas (els que formalitzaren la inscripció en els Jocs). En
general l’únic motiu contemplat per a ajornar un partit serà el d’una activitat alternativa del centre o entitat que
afecte a la majoria o la totalitat d’integrants de l’equip (o a un número que impedisca completar l’equip). Els
partits ajornats es recuperaran en la mesura que les dates de la competició ho permeten, encara que en
principi no es recuperaran aquells que no incidisquen significativament en la classificació (respectant el
pagament de l'arbitratge).
Informació. La informació de la següent jornada a disputar estarà disponible en els locals d’este
organisme autònom a partir de les 10.00 hores del matí del dimecres anterior a la competició, sent
responsabilitat de l’entitat participant recollir-la o informar-se directament de les seues hores i llocs de joc;
evitant les telefonades, subjectes a equívocs o errors no contrastables. En cas de ser festiu el dimecres es
procurarà avançar la informació al dimarts. Eixe mateix dia es procurarà tindre a més la mateixa informació:
normatives, resultats i classificacions de la jornada anterior, horaris de la jornada següent i els avisos o
resolucions que procedisquen, i es procurarà tindre-ho publicat a partir del dijous en la pàgina web del
Patronat d’Esports: http://esports.castello.es. També es facilitarà per correu electrònic als que ens faciliten
una adreça de contacte, quan siga posible des del dimarts per la vesprada.
Indumentària de joc. Els equips que entren en esta competició han de participar amb vestimenta i
calçat esportiu, sent obligatori el que la uniformitat siga la major possible i que les camisetes estiguen
numerades.
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Normes de participació i joc: seran les que específicament es donen per a cada esport, i en el no
descrit per estes s’aplicaran les de les Federacions respectives. Independentment de les normatives de les
respectives federacions quant a suspensió de partits a algun jugador, per exemple per acumulació
d’amonestacions o altres causes, o entrenador/delegat, estes només seran vàlides si queden reflectides en la
informació corresponent per a la jornada venidora i després del seu estudi i aprovació pel Comité de
Competició. En este sentit es prestarà especial atenció al comportament dels contendents.
Nivells esportius. En la mesura que es puga, en funció del nombre d’equips, s’establiran
diferents nivells o sistemes de competició que minimitzen les diferències de nivell entre equips (nivells
diferents d’entrada, grups i 2a fase en què es diferencien 2 nivells o més, un grup únic a 1 volta i 2a
diferenciant dos nivells, o combinacions de tots ells). Si els grup s’establixen per nivell esportiu, de
forma diferenciada i sense encreuaments posteriors entre ells, només optaran a trofeu els components
del grup de major nivell (“A”, “1”, segons la nomenclatura).
Hora d’inici dels partits d’esports d’equip: Els i les àrbitres permetran un marge de 10 minuts
respecte a l’hora prevista d’inici del partit per a la compareixença dels equips, deixant constància expressa en
l’acta. Retards majors només podran acceptar-se amb l’acord de l’equip contrari, excepte comprovació que la
causa del retard siga deguda a errors en la informació escrita elaborada per este organisme autònom, no
imputable a l’equip implicat i procurant que no retrasse partits posteriors. En quant els equips puguen
completar la formació inicial i es complisca l’hora d’inici haurà de començar el partit. I en qualsevol cas la seua
duració no deu prolongar-se més ellà del temps de joc assignat una hora (futbol sala, handbol) o hora i quart
(bàsquet) per evitar retards.
Incompareixences: Una primera incompareixença a un partit suposa l’advertència per a l’equip no
presentat, la segona portarà la desqualificació de la competició.
Resolució d’empats en la classificació: a l’acabar la competició de Lliga, en cas d’empat a punts es
consultarà en primer lloc la diferència de gols o punts particular, de persistir l’empat o tractar-se d’un empat
múltiple el general i finalment el número de tants marcats. Si a pesar de tots estos criteris persistira la igualtat,
i sempre que esta afectara els tres primers llocs (els que opten a trofeu) o bé afectarà quant a decidir el passe
a la fase provincial/autonòmica d’un o altre equip, es podrà jugar un partit de desempat.
Inclemències climatològiques: excepte circumstàncies totalment excepcionals, donada la dificultat a
avisar a totes les entitats implicades a última hora, la vespra de les trobades, i la problemàtica que arribe el
missatge a tots els implicats, i considerant a més que la pluja eixe dia (divendres) no implica necessàriament
la impossibilitat de jugar l’endemà, es considerarà motiu de suspensió la pròpia pluja en el moment del partit o
a criteri de l’àrbitre, i prèvia consulta als equips implicats, la impracticabilitat del terreny de joc en el mateix
matí de la competició. Excepte en circumstàncies absolutament especials de pronòstic de pluja o vent (amb
recomanació expressa de l’organisme competent quant a evitar desplaçaments per la via pública) no se
suspendrà cap jornada, i de forma especial les disputades en Pavelló.
Avís de descansos o ajornats: a fi d’evitar errors en la informació, tot equip (si seguix en competició)
haurà de quedar reflectit en esta bé en el partit corresponent o com a descans o ajornat si fóra el cas. No serà
argument vàlid el que un equip no apareguera en la convocatòria d’horaris per a no presentar-se al camp de
joc, en aquell cas cal confirmar expressament a que es deu eixa no aparició, a fi d’evitar així els errors, siga
dels equips o de l’organització, i amb això les molèsties a tercers.
Dates i fases posteriors: En cas d’haver-hi una competició posterior provincial, una vegada
finalitzades les lligues locals accediran a les fases provincial o autonòmica, si és el cas, el número d’equips
que corresponguen segons les normes dels Jocs de la Comunitat Valenciana. La competició es dissenyarà en
dos fases de manera que permeta eixa selecció o facilite ajustar els nivells esportius en una segona fase local.
Només hi haurà una entrega de trofeus per esport i categoria, organitzant-se de manera que els millors equips
juguen entre si i aclarisquen la classificació. La competició d’esports d’equip es desenrotllarà entre el 3r
dissabte de novembre i el penúltim d’abril, podent variar les dates en esports individuals.

En el curs 2019-20 la categoría BENJAMI, juguessim totes les setmanes, dins de les
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dates establertes en el calendari de la competició. (Es recorda que la categoria Benjamín NO
és competitiva.)
Variacions en el calendari de competició. El calendari de competició de la Lliga podrà variar-se,
quant a orde de jornades, etc., si les circumstàncies així ho aconsellaren (retirada o eliminació d’equips,
petició prèvia d’ajornaments, etc.), per la qual cosa l’orde numèric de les jornades i les dates, si apareixen per
requeriment del programa informàtic, seran merament orientatius.
L’entrega de trofeus i medalles, normalment als 3 primers equips es realitzarà normalment una
vesprada de la primera quinzena de juny en el Pavelló Ciutat de Castelló. Als equips premiats se’ls entregarà
junt amb el trofeu un nombre de medalles igual al número d’inscrits, amb un màxim de 12 per equip. En la
competició de Lliga en cas de no figurar cap col·legi (tots els components de l’equip matriculats en el mateix
centre) entre els 3 primers equips s’entregarà un trofeu al primer equip de col·legi classificat, que tindria la
consideració de campió escolar (en sentit estricte).
La inscripció en esta competició implica l’acceptació d’esta normativa.

NOTES IMPORTANTS !
ES RECORDA QUE ESPORTISTES DE CATEGORIES SUPERIORS NO PODEN JUGAR EN UNA
INFERIOR (Cadets en la competició infantil, o infantils en l’aleví per exemple), però si al contrari,
ENCARA QUE FIGURANT NOMÉS EN UN TRÍPTIC I PER TANT EN UN EQUIP, EXCEPTE ALLÒ QUE
S’HA ESTABLIT PER AL NIVELL DE RENDIMENT.
TAMBÉ ES RECORDA ALS EQUIPS, QUE ELS SEUS JUGADORS SOLAMENT PODEN JUGA EN
L'EQUIP EN EL QUAL HAGIN ESTAT INSCRITS EN EL TRÍPTIC.
D’ALTRA BANDA ELS EQUIPS MIXTOS, QUE TINGUEN XICS I XIQUES, HAN DE JUGAR LA
COMPETICIÓ MASCULINA DE NO HAVER-LA MIXTA.
L’ALINEACIÓ INDEGUDA DE JUGADORS PER QUALSEVOL D’ESTES TRES CIRCUMSTÀNCIES SERÀ
MOTIU DE PÈRDUA DEL PARTIT EN PRIMERA INSTÀNCIA (podent aplicar-se amb efectes retroactius
en cas d’haver sigut ja alineats indegudament en jornades anteriors) I DE DESQUALIFICACIÓ EN CAS
DE REINCIDÈNCIA UNA VEGADA REBUDA LA PRIMERA ADVERTÈNCIA (per això es recomana als
responsables dels equips que prèviament, i sobretot en el cas de tindre ja una advertència per este motiu, se
cercioren de que tots els seus jugadors complixen adequadament la normativa quant a la data de naixement).
ENCARA QUE SE CIRCULE ALS RESPONSABLES DE LES DESIGNACIONS ARBITRALS LES
NORMATIVES GENERALS I LES ESPECÍFIQUES DE CADA ESPORT, ES RECOMANA ALS
ENTRENADORS I/O DELEGATS, PORTAR-LES ALS PARTITS PER SI FOREN D’UTILITAT PER A
RESOLDRE QUALSEVOL DUBTE QUE POGUERA DONAR-SE EN UNA JORNADA.
Nota categories atletisme: Benjamí 2011-2012, Aleví 2009-2010; Infantil 2007-2008, Cadet 2005-2006.
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